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Introdução 

Nossa reflexão seguirá por um tema pouco explorado nas pesquisas sociais: a 

participação e organização política de mulheres negras cristãs evangélicas. Aqui, não 

realizaremos uma discussão teológica, mas pensaremos a experiência da fé como motivador 

para o engajamento político. A crescente visibilidade do movimento de mulheres negras nos 

espaços de poder político é fruto da luta histórica de resistência destas mulheres por 

cidadania, dignidade e serviços sociais (CARNEIRO, 2008). As expressivas mobilizações 

sociais do movimento negro feminista aponta para isso, dentre elas destacamos o histórico ato 

da Marcha das Mulheres Negras no ano de 2015, que reuniu diversos coletivos e organizações 

de mulheres negras de todo o Brasil, de diferentes segmentos religiosos, dentre eles a de  

mulheres negras evangélicas. A realidade do racismo e da violência de gênero no Brasil são 

fatores que afetam as mulheres independentemente de suas religiões. A histórica articulação 

em rede das mulheres em organizações de base reverbera no surgimento de políticas 

afirmativas e de reparação para esta população, pois direitos sociais são sempre conquistas 

(RAMOS, 2015). 

 A construção social que envolve evangélicos afrodescendentes brasileiros, 

silenciamentos e a ressignificação da identidade racial, remete às discussões sobre cultura e 

ação política onde as categorias de gênero e raça auxiliam na reflexão e no debate a cerca das 

desigualdades vividas pelas mulheres negras no Brasil. A cristianização forçada das 

populações africanas na diáspora que envolve os afrodescendentes num longo processo de 

desapropriação cultural e violência simbólica no país requer um profundo e comprometido 

olhar crítico (BRANCHINI, 2013), sobretudo ao fazermos o recorte de gênero.  Deste cenário 

de contradições, desconstruções e desigualdade social, o “ser mulher negra, militante e 
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evangélica” ventila inquietações sobre o surgimento e organização de mulheres negras no seio 

dos movimentos evangélicos progressistas e sobre sua circulação nos movimentos sociais 

mais gerais na sociedade.  

 

Desenvolvimento 

A construção deste artigo se orienta por uma linha qualitativa (LAKATOS, 2003). 

Requer de nós uma postura investigativa exploratória por se tratar de um assunto ainda pouco 

debatido em contexto acadêmico, mas de evidente relevância social para a discussão sobre 

igualdade racial e cultura.  Por isso, primeiramente e após a delimitação do tema, realizamos 

uma revisão bibliográfica para o embasamento teórico sobre o tema, que contribuam para 

reflexões sobre cultura, teorias raciais e feministas, e movimentos sociais. O esforço feito 

nesse artigo para articular informações concretas com a produção de conhecimento existente 

no campo dos estudos de gênero, religião, raça e cultura política encontrou um caminho ainda 

insuficiente de material disponível, entretanto, nos aproximamos de uma postura 

metodológica que assumisse uma postura transdisciplinar em sua compreensão da realidade. 

Ainda leva-se em conta que a escrita aqui desenvolvida parte de uma militante do próprio 

Movimento Negro Evangélico na cidade de Recife e esse lugar de fala, as memórias e 

experiências pessoais serão consideradas para a construção desse material. 

O segundo momento de construção consistirá na apresentação dos dados coletos, as 

informações disponíveis para a construção de uma reflexão desde a realidade. Assim, 

elegemos abordagem de inspiração etnográfica. Basearemos-nos em conversas informais e 

grupais realizadas com lideranças e ativistas negras e participantes de movimentos sociais 

trazendo destaque a organizações de caráter religioso-político composto e/ou liderado por 

mulheres negras evangélicas. Utilizaremos, também, material disponibilizado pelos grupos 

conhecendo as ações realizadas e das incidências políticas, através de recursos de mídia 

digital como redes sociais como Facebook e blogs onde atividades e produtos dos grupos são 

regularmente compartilhados já que os sujeitos da pesquisa se localizam em diferentes estados 

do Brasil onde a netnografia nos ajudará como suporte metodológico (TAFARELO, 2009). 

Por fim realizaremos as análises dos dados coletados inspirados numa perspectiva 

crítica, feminista e decolonial (YALA, 2014). Neste, consideraremos o processo histórico, o 
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dinamismo da realidade e o processo dialético que consiste num processo infinito de 

revelação de novos aspectos e correlações, sobretudo da luta das mulheres negras.  

Mulheres negras e evangélicas no Brasil 

A realidade das mulheres negras no Brasil ainda é marcada por fortes injustiças e 

desigualdade social. A obra literária e autobiográfica de Maria Carolina de Jesus (1982), em 

“O quarto de Despejo”  revela o cotidiano de luta, empobrecimento e esperança como traços 

marcantes da vida das mulheres negras no Brasil no decorrer do século XX.  Sabemos  que as 

mulheres ocupam a base da pirâmide social (IPEA, 2013)  e sofrem todo o processo de 

empobrecimento e marginalização e falta de acesso a serviços públicos como analisa 

Crenshaw:  

Geralmente, políticas de ajustes estruturais obrigam os países subalternos a 
desvalorizar suas moedas, o que, por sua vez, reduz salários e restringe 
serviços sociais, geralmente forçando as mulheres a assumirem serviços que 
deixam de ser prestados, como o de cuidar de idosos, doentes, jovens. Por 
essas razões, elas têm um impacto negativo específico sobre as mulheres e 
estão sendo corretamente criticadas (CRENSHAW, 2004). 

 

 Um aspecto essencial para pensarmos as mulheres negras no Brasil refere-se ao seu 

potencial de organização e ação politica. O processo de enegrecimento do movimento 

feminista dá luz e forma a politização das mulheres negras, como afirma Sueli Carneiro: 

afirmamos e visibilizamos uma perspectiva feminista negra que emerge da 
condição específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre, delineamos, por 
fim, o papel que essa perspectiva tem na luta antirracista no Brasil [...], ou 
seja, grupos de mulheres indígenas e grupos de mulheres negras, por 
exemplo, possuem demandas específicas que, essencialmente, não podem ser 
tratadas, exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta não 
levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e naquele 
caso. (CARNEIRO, 2003). 

 

As políticas públicas de fortalecimento da igualdade racial e de política para as 

mulheres também se constitui determinantes históricos marcantes para pensarmos os 

contornos atuais da organização de mulheres negras no país. Desde 2002 que conferências 

(nacionais, estudais e municipais) para as mulheres se constitui como espaço de articulação, 

mobilização e conquista de espaço político. A criação da Secretaria Nacional de Promoção da 
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Igualdade Racial e da Secretaria Especial de Política para as Mulheres no âmbito do executivo 

nacional denotam conquistas da luta dos movimentos de mulher e negro (BRASIL, 2003). A 

partir deles, diversas iniciativas foram difundidas e fomentadas inciativas governamentais 

semelhantes também no âmbito estadual e municipal (RIBEIRO, 2008).  

  Essa ampliação de representatividade e visibilidade política abarcou uma dimensão 

da diversidade e pluralismo do movimento feminista que permitiu, inclusive, a aproximação e 

identificação de mulheres evangélicas como militantes políticas. Mesmo sem agregarem essa 

auto definição, a perspectiva de radicalização democrática encorajou ainda mais este 

segmento a se autodeclarar e se organizar desde a sua experiência religiosa, como é o caso das 

mulheres de terreiro e as mulheres cristãs evangélicas (RODRIGUES, 2010).  

Por esses fatos, a nossa reflexão a cerca da mobilização e organização das mulheres 

negras no meio evangélico parte de um questionamento central: Como a participação e 

organização política de mulheres negras evangélicas supera o fundamentalismo e o 

conservadorismo religioso em contexto de tamanha desigualdade social baseada no gênero e 

na raça e impulsiona a luta por direitos?  

Há pouquíssimo material disponível que trate especificamente sobre as mulheres negras 

evangélicas, tanto partindo de uma perspectiva teológica quanto sociocultural. Dados do 

IBGE (2010) e do IPEA (2013) apontam a existência de cerca  22.785.426 evangélicos negros 

(pretos e pardos) no país, correspondendo a 53,9% em termos proporcionais dos evangélicos 

brasileiros.   

Deste total não se sabe, por falta de dados disponíveis, o quantitativo de mulheres negras. 

O que sabemos em dados gerais, acerca da questão socioeconômica destas mulheres é que 

cerca de 23 milhões de pessoas que se auto declararam pretas ou pardas são evangélicas. 

Destas, em torno de 14 milhões são de igrejas pentecostais, deste, cerca de 8 milhões de 

seguidores são mulheres negras. Das mais de 11 milhões de mulheres pentecostais, mais da 

metade vive com ¼ a 2 salários mínimos. Destes 3 851 813  sobrevivem com renda de ½ a 1 

salário mínimo (DAVI, 2012). O maior número de mulheres negras evangélicas se concentra 

no segmento de tradição pentecostal enquanto no segmento de tradição histórica a maior parte 

das mulheres brancas. Ou seja, são mulheres empobrecidas pelo sistema social que no 
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decorrer de sua trajetória sofreram diferentes violações de direitos e buscam na religião um 

meio de inserção social e de cuidado da subjetividade.  

O movimento pentecostal foi recentemente estudado como um fenômeno que agrega uma 

expressiva camada da população negra brasileira na obra do pastor e historiador Marco Davi 

(2015)  em “A religião mais negra do Brasil”.  Nesta obra, ao combinar dados históricos, 

leituras sociológicas e teológicas o autor reflete sobre como o pentecostalismo cresceu 

vertiginosamente no âmbito do protestantismo brasileiro. Ele não faz uma abordagem 

exclusivamente sobre gênero e raça, entretanto reconhecem os agravos causados pelo racismo 

e sexismo às mulheres negras, inclusive as evangélicas.  

Numa dimensão mais progressista, no interior do segmento evangélico no Brasil surgem 

alternativas para que as mulheres negras evangélicas repensem sua negritude, sua condição 

social e sua fé em busca de autonomia e valorização pessoal. A Teologia Negra Feminista 

trata da reinterpretação dos textos sagrados do cristianismo desde uma perspectiva de gênero e 

raça. Aqui, as mulheres negras releem narrativas históricas bíblicas com um olhar crítico 

dinâmico e libertário no intuito de desconstruir estereótipos de inferiorização das populações 

negras (CALDEIRA, 2013). Assim, a partir deste novo olhar para a realidade social e 

espiritual as mulheres negras evangélicas refazem sua caminhada de fé e militância política.  

 

A participação política das mulheres negras evangélicas no Brasil 

Não é fácil denunciar o racismo quando a condição de gênero e classe atrelada à questão 

racial sofre com a invisibilidade nos espaços institucionais de fé onde congregam as mulheres 

negras evangélicas e onde o mito da democracia racial ainda é disseminado veementente. 

Entretanto elas não permanecem silenciadas. Embora a comunidade de fé não seja o local 

privilegiado de fomento ao combate ao racismo, outras possibilidades de inserção são 

adotadas por elas para o enfrentamento a questão, uma delas é a participação no movimento 

de mulheres negras de seus territórios.  

1. A BUSCA POR ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO INSTITUCIONAL  

Os coletivos, grupos e mulheres aqui referenciados possuem articulação com grupos não 

religiosos de mulheres negras, organizadas em suas cidades e dialogando  com o movimento 
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feminista ou negro. Essa inserção permite não apenas o acesso a informações importantes 

sobre estratégias de lutas das mulheres, mas se configura também num ambiente de 

fortalecimento de vínculos afetivos tão necessários à construção de uma subjetividade 

resiliente ante a hostilidade da cultura racista. Nesses ambientes, elas podem ainda, ter o lugar 

de fala reconhecido e estimulado. Suas experiências pessoais de dores e conquistas são 

acolhidas e valorizadas de tal modo que gera o empoderamento necessário para o 

enfrentamento a práticas racistas em seus contextos de origem religiosa e comunitária 

(BRASIL, 1999).  

Uma ferramenta bastante utilizada para visibilizar a organização das mulheres negras 

evangélicas, é o ambiente virtual da internet como espaço para disseminação de informação e 

mobilização de mais mulheres negras evangélicas com a finalidade de se agruparem e de 

agirem politicamente. São criados grupos e páginas em redes sociais como o Facebook ou 

perfis individuais observando-se elementos de cyberativismo: a utilização da internet ao se 

conectar em rede com diferentes territórios geográficos e diversos arranjos culturais, essas 

mulheres ampliam seu repertorio interpretativo sobre as relações sociais e retroalimentam a 

força simbólica do movimento de mulheres em escala regional e global.  Então, como nos 

orienta Ilse Sherer-Warrem (2005) em sua discussão sobre o associativismo local e das 

mobilizações em rede na esfera pública além da compreensão sobre a relação militância e 

ativismo, agregando produção de conhecimento, cidadania e prestação de serviços sociais. 

Essas mulheres, que são atuantes em suas comunidades de fé recriam um mosaico de 

conhecimento agregado e inter-relacionado no processo de intervenção social e mudança de 

paradigma acerca da autoimagem feminina negra via ação coletiva.  

  

2. A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NEGRAS EVANGÉLICAS 

Quase não temos notícias sobre a existência de mulheres negras evangélicas ocupando 

cargos de representação política em nossa sociedade. Se esse espaço é hostil para as mulheres 

brancas, reconhecemos que é ainda mais difícil para mulheres negras e também para as 

evangélicas. Entretanto, podemos destacar os casos da deputada estadual Benedita da Silva 

(PT) e da senadora Marina Silva (REDE) que mesmo sendo vinculadas a uma das tradições 

protestantes mais conservadoras do Brasil se superaram o contexto de forte submissão 
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feminina religiosa, machismo estrutural e racismo velado e ocupam lugares de destaque no 

poder legislativo (RANGEL, 2014). 

A mobilização de mulheres negras evangélicas em torno da organização e participação 

política no Brasil tem ganhando cada vez mais expressividade numérica e visibilidade. A luta 

das mulheres negras fez frutificar o surgimento de instâncias governamentais que 

fomentassem a organização das mulheres negras em todo país. Não estamos dizendo que as 

organizações não existiam antes. Na verdade, as mulheres negras foram e são o grande esteio 

social, político e econômico do nosso país. Entretanto, é crucial reconhecermos que na linha 

do tempo de nossa governança politica, os últimos 12 anos representou um significativo 

crescimento de melhorias e investimentos na área social que afetam positivamente a vida e a 

organização das mulheres negras no Brasil.  

No contexto do protestantismo brasileiro, sobretudo no segmento pentecostal e 

neopentecostal, as mulheres negras se manteram agrupadas e solidarizadas em suas 

comunidades de fé e em seus territórios de moradia caracterizados em sua maioria por serem 

zonas periféricas e abandonados pelo poder público. É neste ambiente que a organização das 

mulheres negras evangélicas tem destaque comunitário e efetivo na gerencia da subsistência 

de recursos básicos necessários à vida. Quando da melhoria de sua escolaridade (muitas delas 

retomaram os estudos ou fizeram faculdade) tiveram acesso ao conhecimento acadêmico 

crítico e também ao conhecimento produzido pelos movimentos sociais. Essa nova inserção, 

provoca mudanças medulares em suas percepções de vida. A ação comunitária vinculada às 

atividades internas da comunidade de fé dá lugar a um projeto social mais amplo que dê conta 

das discussões não apenas das condições materiais da vida, mas das condições subjetivas, 

simbólicas e espirituais.   A participação de grupos/coletivos de mulheres negras evangélicas 

no interior do Fórum Nacional de Mulheres Negras é parcela do fenômeno “enegrecimento” 

evangélico no Brasil nas últimas décadas (BRANCHINI, 2013).  

Resultados 

Como resultado dessa realidade e da pesquisa realizada, apontamos a existência de três 

grupos de mulheres evangélicas (negras) que estão registradas em mídias digitais e redes 

sociais:  
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1) Fórum Permanente de Mulheres Cristãs (Pretas Cristãs na Resistência), na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ: “O Fórum Permanente de Mulheres Negras Cristãs - RJ 

(FPMNC_RJ) é uma organização do movimento social, criada durante o Terceiro Encontro 

Nacional de Mulheres Negras, em Minas Gerais, no ano de 2001. Desde este momento, o 

FPMNC_RJ tem trabalhado para cumprir sua missão que é o de apoiar mulheres a assumirem 

seus direitos e novos papéis sociais. Nesta caminhada de luta contra o racismo e o sexismo, 

tendo como foco de ação as igrejas cristãs protestantes, o FPMNC-RJ realiza encontros, 

palestras, oficinas, atividades de mobilização e formação de mulheres. Sendo formado por 

mulheres de diferentes denominações, o FPMNC_RJ desenvolve seu trabalho em conjunto 

com o movimento de mulheres negras, movimento negro e movimento de mulheres, buscando 

encaminhar as demandas ali surgidas para o interior das igrejas cristãs.” 

2) Coletivo CUXI Diáspora Africana, em Salvador –BA: “A ASSOCIAÇÃO CUXI é 

uma organização sem fins lucrativos e surge pela necessidade de se debater e analisar as 

questões raciais no ambiente cristão evangélico. Trabalho de base com igreja local.  Surge em 

2012 por ocasião de celebração do dia 20 de Novembro, dia da Consciência Negra. Após isso, 

o grupo executa uma agenda local de seminários e atividades correlacionadas a Lei 

10.639/03.” 

 3) Coletivo Vozes Marias, em Recife –PE: O Coletivo Vozes Marias (CVM)surge em 

2014 com o propósito de ser uma grupo de mulheres evangélicas feministas que atuam na 

defesa e promoção dos direitos das mulheres e no combate a violência doméstica contra a 

mulher. 

Estes coletivos são liderados por mulheres negras evangélicas e comungam dos 

seguintes objetivos:  

a) Ações político-pedagógicas de combate ao racismo institucional e cultural no interior 

do segmento protestante: com regularidade os grupos desenvolvem atividades de caráter 

politico-pedagógico dentro das agendas institucionais das igrejas (ou fora delas) com o 

objetivo de informar, sensibilizar e conscientizar a membresia evangélica dos malefícios 

causados pelo racismo em nossa sociedade. Utilizam-se, inclusive, de datas celebrativas e 

comemorativas que tratam da questão racial. Aqui os referenciais teóricos da teologia negra e 

da teologia feminista são centrais nas abordagens discursivas. 
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b) Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres negras: o 

compromisso de lutar pela garantia vida digna para todas as mulheres faz parte da pauta 

permanente de ações destes coletivos. Na condição de mulheres negras cientes dos agravos 

sofridos pela condição racial, fazer o recorte de raça no contexto da violência contra as 

mulheres se torna ainda mais legítimo e urgente. 

 c) Apoio e acolhimento emocional de mulheres negras em situação de vulnerabilidade e 

risco social: o trabalho com grupos de mulheres é tradicionalmente uma estratégia do 

movimento de mulheres em todo mundo.  Essa estratégia de resistência e organização permite 

que as mulheres se ouçam e através da troca de experiências e saberes fortaleçam umas as 

outras, criando possibilidades de ação coletiva ao longo da história. É assim também com as 

mulheres negras e evangélicas. O grupo se torna fonte de inspiração para a caminhada 

cotidiana e para a superação dos desafios impostos pelo sistema patriarcal, machista e racista 

e é onde elas ressiginificam sua espiritualidade em contexto de conservadorismo, 

fundamentalismo e intolerância.  

 

MILITÂNCIA, NEGRITUDE , GÊNERO  E FÉ 

Considerando as múltiplas identidades a interseccionalidade como chave de leitura que 

possibilita a análise mais precisa da realidade para o enfrentamento das desigualdades. As 

contribuições de Léila Gonzales (1984) nos faz problematizar ainda mais nossas reflexões em 

busca dessa construção de múltiplas identidades que envolvem as mulheres negras no interior 

da sociedade brasileira, profundamente racista e sexista, que localiza as mulheres negras 

numa condição de sub-cidadania, e estigmatizações e violações de direitos. 

Para as mulheres negras evangélicas, lidar com a imposição de uma cultura estética  

branca, foi durante muito tempo, a única alternativa de aceitação social. De reconhecimento 

de dignidade e de acesso a oportunidades materiais e simbólicas, como é para a maior parte 

das mulheres negras brasileiras. Aqui o discurso religioso é utilizado para reforçar o status 

quo de submissão feminina e domesticação do corpo, de aceitação da opressão estética branca 

e de conformidade com as injustiças sociais, entre elas o racismo.  Este cenário bastante 

perverso é reforçado simbolicamente no interior das instituições religiosas de modo muito 

sutil e sofisticado, apoiando-se na falsa argumentação da democracia racial e da meritocracia 
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burguesa e na organização hierárquica em que a representação negra se restringe a atividades 

dos cuidados, do lar, e da higiene.  Essas mulheres que desenvolvem papel de destaque 

comunitário comungam de semelhanças baseadas na solidariedade, na liderança, na 

resistência à pobreza e na criação estratégias e recursos de subsistência sobre segurança 

alimentar e relações de afeto e ajuda mutua (PACHECO, 2008).  

 

Considerações finais 

As mulheres negras sempre estiveram organizadas. Sempre resistiram. Sempre 

lutaram. Não é diferente com as mulheres negras que professam a fé cristã dentro da tradição 

protestante. Entretanto, na contra mão da onda fundamentalista e conservadora, os grupos de 

mulheres negras aqui apresentados seguem na tentativa de construir e ressignificar suas 

espiritualidades e prática política no mundo  preservando suas raízes culturais e sua negritude. 

Elas conseguem reconhecer sua vinculação com os movimentos sociais, espaços privilegiados 

de formação cidadã e construção de identidade coletiva. Nesse sentido, a participação das 

mulheres negras evangélicas no interior desses movimentos e nos espaços institucionais de 

controle social, fortalece também sua cidadania como a imagem de si enquanto sujeito 

politico coletivo.    

Consideramos também a construção de novos discursos uma vez que ao fazer parte de 

espaços contraditórios, essas mulheres reinventam suas narrativas de vida pessoal sem abrir 

mão da religiosidade que escolheram e sem se afastar da militância política. Esse cenário pode 

localizar as mulheres num espaço de “fronteira” gerando tensões e dramas pessoais que são 

superados no decorrer das experiências vividas.  

Neste artigo, buscamos refletir e conhecer sobre o surgimento desses coletivos como 

mais um avanço da luta da população negra contra a opressão e o racismo estrutural. Se faz 

necessária  uma investigação mais profunda e abrangente desse uma perspectiva etnográfica 

de modo a conhecermos o processo pela qual as organizações de mulheres negras evangélicas 

surgem e a narrativa de suas protagonistas.  As raízes do racismo cultural encontra 

capilaridade nos espaços religiosos e torna-se campo de intervenção política e pedagógica 

para a superação dos  preconceitos e discriminações auferidos contra  negras e negros de todo 

país assim, esses coletivos surgem mais uma vez como resistência da população negra. 
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